
Ein Grußwort aus Boguchwała in Podkarpackie in Polen 
 
20 Jahre ist eine lange Zeit. Ganz besonders im Leben einer Schule, wo man 
jeden Tag an deren Schülern und Schülerinnen beobachten kann, wie sie sich 
ändern. 
Junge Leute werden größer, vernünftiger, klüger und verantwortlicher. Das ist 
doch Aufgabe der Schule.  
Die Schule im Ganzen ändert sich ebenso. Sie wird schöner, bunter, 
gemütlicher. Mit Jahren kommen neue Möbel, technische Geräte, allerlei 
Ausstattung. Das geschieht natürlich nicht von sich selbst. Dazu tragen sehr 
viele Leute bei: die Schulleitung, alle Lehrer/Innen, alle anderen Mitarbeiter der 
Schule, die Eltern, die Schulträger und natürlich Schüler/Innen.  
Im Vordergrund steht immer die Idee, dass sich alle besser darin fühlen.  
Wir, Lehrer und Schüler aus Ihrer Partnerschule, aus Gymnasium in 
Boguchwala, durften seit fast 7 Jahren Ihre Schule besuchen und beobachten, 
wie sie sich positiv verwandelt. Beim letzten Besuch, zwischen 20.09. und 
27.09.2011, hatten wir Gelegenheit, den neuen Anbau mit Cafeteria und 
Bibliothek zu sehen und zu bewundern.  
Wir sehen auch bei jedem Besuch Änderungen im Verhalten der Menschen. Wir 
werden immer sehr herzlich und gastfreundlich empfangen und fühlen uns nicht 
fremd, sondern kommen zu sehr guten Freunden, mit denen wir uns sehr gut 
verstehen und immer sehr viel zu erzählen haben.  
Für das alles möchten wir uns sehr herzlich bei der Schulleitung, dem ganzen 
netten Kollegium, der Schulverwaltung, den Eltern und Schülern/Innen 
bedanken. Einen ganz besonderen Dank richten wir an die Schulleiterin Frau 
Gaby Schwartz, Frau Andrea Hamann und Frau Andrea Fett, ohne die unsere 
Partnerschaft nicht funktionieren könnte. 
Unsere Partnerschaft könnte ebenso nicht funktionieren ohne hilfsbereite, 
engagierte, gastfreundliche und sehr nette Eltern und deren Kinder, die bereit 
sind, polnische Jugendliche bei sich zu Hause zu empfangen. Besten besten 
Dank dafür. 
Anlässlich des 20.Jubiläums gratulieren wir recht herzlich Euch allen, 
wünschen viele weitere erfolgreiche Jahre in der Gesamtschule Bexbach, 
sowie privat alles Beste und Liebe 
 
Schulleiterin des Gymnasiums in Boguchwala Grazyna Gawron 
Deutschlehrerin Teresa Angerman-Jasiczek 
Englischlehrerin Ewa Ziobrowska 
sowie das ganze Kollegium 
 
 
 
 



Pozdrowienia z Boguchwały na Podkarpaciu w Polsce 
 
20 lat to długi czas. Szczególnie w życiu szkoły, gdzie można każdego dnia 
obserwować zmiany uczniów. 
Młodzi ludzie rosną, stają się bardziej rozsądni, mądrzejsi i bardziej 
odpowiedzialni. Takie jest bowiem zadanie każdej szkoły. 
Szkoła jako całość też się zmienia. Staje się piękniejsza, bardziej kolorowa  
i  bardziej przytulna. Z biegiem lat dochodzą nowe meble, urządzenia 
techniczne i wszelkiego rodzaju wyposażenie. Nie dzieje się to samo od siebie. 
Przyczynia się do tego bardzo wielu ludzi: dyrekcja, wszyscy nauczyciele, 
pracownicy administracyjni szkoły, rodzice, organy prowadzące szkół  
i  oczywiście uczniowie. 
Przyświeca wszystkim idea, aby wszyscy lepiej się w niej czuli. 
My, nauczyciele i uczniowie z Waszej szkoły partnerskiej, z Gimnazjum  
w  Boguchwale, mamy możliwość już od prawie 7 lat odwiedzać Waszą szkołę  
i  obserwować, jak się ona pozytywnie zmienia. Podczas ostatniej naszej wizyty, 
w dniach 20.09. do 27.09.2011 mieliśmy okazję obejrzeć i podziwiać nową 
dobudowę ze świetlicą i biblioteką. 
Przy okazji każdej wizyty widzimy też zmiany w zachowaniu ludzi. Jesteśmy 
przyjmowani coraz bardziej serdecznie i gościnnie i nie czujemy się obco, lecz 
przyjeżdżamy do bardzo dobrych przyjaciół, z którymi bardzo dobrze się 
rozumiemy i mamy o czym rozmawiać. 
Za to wszystko chcemy bardzo serdecznie podziękować dyrekcji szkoły wraz  
z  całym bardzo miłym gronem nauczycielskim, administracji szkoły, rodzicom  
i  uczniom. 
Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do Pani Dyrektor Gaby Schwartz, 
Pani Andrei Hamann i Pani Andrei Fett, bez których nasze partnerstwo nie 
mogłoby funkcjonować.  
Nasze partnerstwo nie mogłoby również funkcjonować bez gotowych do 
współpracy, zaangażowanych, gościnnych i bardzo miłych rodziców i ich dzieci, 
którzy są zdecydowani na przyjmowanie w swoich domach polską młodzież. 
Za to im bardzo serdecznie dziękujemy. 
Z okazji jubileuszu 20 lat istnienia gratulujemy Wam wszystkim bardzo 
serdecznie i życzymy wielu dalszych owocnych lat w szkole Gesamtschule 
Bexbach, jak też w życiu osobistym wszystkiego co najlepsze. 
 
 
Dyrektor Gimnazjum w Boguchwale Grażyna Gawron 
Nauczyciel ja niemieckiego Teresa Angerman-Jasiczek 
Nauczyciel ja angielskiego Ewa Ziobrowska 
Wraz z całym gronem pedagogicznym 


